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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace řízení výsekového stroje WUPA PS4.3A    

a zajištění tak spolehlivost stroje během výrobního procesu, nahrazením nevyhovujícího zařízení, 

zařízením novým. 

K řízení kontroly kvality během výrobního procesu výsekového stroje je pouţit 

programovatelný logický automat SIMATIC řady S7-200 od firmy SIEMENS s procesorem      

CPU 222. Jedná se o automat, který je vybaven osmi digitálními vstupy a šesti reléovými výstupy. 

Náhrada CMOS logiky dosavadní řídící karty je zajištěna novým softwarem vytvořeným ve 

vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN 

 

Klíčová slova 
WUPA PS4.3A, programovatelný logický automat, STEP 7-Micro/WIN, PLC,  

SIMATIC S7-200 

 

 

Abstract 
The aim of this thesis is a project and implementation of the controlling system of 

Automatic Diecutter WUPA PS4.3A and to ensuring machine reliability during production activity 

by replacing of the old device with a new one. 

To control the quality tests during automatic diecutter production a programmable logic 

controller SIMATIC S7-200 with processor CPU 222 from company SIEMENS is used. It is an 

automatic controller with eight digital inputs and six relay outputs. Upgrading of the CMOS logic 

board is realized with new software which is made in the development system STEP 7-Micro/WIN.  

 

 

Key words 
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SIMATIC S7-200 

 

 

 

 

 

 

  



    

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

AG          Aktiengesellschaft, Akciová společnost 

AND       Logický součin 

CMOS     Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

CPU        Central Processing Unit, zkratka pro centrální výpočetní jednotku 

CU           Count up, typ čítače s čítáním nahoru 

DI            Digital Input, digitální logický vstup 

DIN          Deutsche Industrie-Norm, německá národní norma 

DO           Digital Output, digitální logický výstup 

Download              Výraz pro načtení programu do PLC 

H High, logická úroveň 1 

HW          Hardware, fyzicky technické vybavení 

KB            Kilo Byte, jednotka mnoţství dat 

L Low, logická úroveň 0 

LED         Light Emitting Diode, dioda emitující světlo 

LS            Licht Schranke, označení výrobce pro fotobuňku 

NAND     Negovaný logický součin 

NOR         Negovaný logický součet 

NON-STOP    Provozní reţim stroje bez zastavení 

OR           Logický součet  

PG/PPI    Komunikace mezi programovacím přístrojem a PLC  

PLC         Programmable Logic Controller, programovatelný logický automat 

PG            Programmiererger t, programovací přístroj 

RAM       Random Access Memory, přímí přístup paměti 

SW          Software, programové vybavení 

VS           Výsekový stroj 
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1 Úvod 
 
 

Firma Model Obaly a.s. v Opavě je od roku 1992 součástí skupiny Model Holding AG 

se sídlem ve švýcarském Weinfeldenu. Zabývá se výrobou obalů z hladkých, kašírovaných a 

vlnitých lepenek. Opavský závod se svým objemem produkce řadí mezi přední tuzemské výrobce 

obalů z potištěných skládačkových lepenek. Strojový park tohoto závodu tvoří stroje pro offsetový 

tisk, kašírování, výsek, raţbu, skládání a lepení.  

Právě výsekovým strojem se zabývá tato bakalářská práce. Jedná se o stroj německého 

výrobce Woschnik und Partner, zkráceně WUPA. Tento stroj byl vyroben v osmdesátých letech 

minulého století a přes jeho stáří je stále vyuţíván ve výrobě hladkých a kašírovaných skládaček. 

Tato několikaletá produkce ve čtyř a třísměnném provozu se podepsala na jeho spolehlivosti. Cílem 

této práce je tedy vytvoření programu pro řídicí systém SIMATIC S7/200, který nahradí dosavadní 

elektroniku v kontrole kvality vyraţených archů během produkce a prodlouţí tak jeho ţivotnost ve 

výrobním procesu. 

Problémem dosavadní elektroniky řízení je její nespolehlivost během procesu kontroly 

produkovaných archů hladké lepenky. Neplánované výpadky v této části procesu řízení kontroly 

sebou přinášejí zbytečné prostoje ve výrobě a náklady na opravu poškozeného stroje pokud došlo 

k selhání řízení v důleţitém momentě tohoto procesu. Proto bylo rozhodnuto nahradit tuto 

nespolehlivou část řízení za nový spolehlivější systém s PLC. 

Tato práce je zaměřená na analýzu původního stavu stroje, výběr vhodného programovacího 

automatu a vytvoření programu pro PLC s následným oţivením a otestováním funkčnosti. Jako 

vodítko při sestavování programu bude slouţit vývojový diagram vytvořený z naměřených průběhů 

signálů vstupních částí. 

V první části práce se seznámíme s pojmem výsekový stroj, ze kterých částí se skládá, a 

jaká je jeho úloha ve výrobě hladkých a kašírovaných skládačkách. V další části si přiblíţíme 

problém stávajícího stavu a pak se podrobně zaměříme na stávající řídicí elektroniku, která se bude 

nahrazovat. Poté se podíváme na moţné náhradní řešení a vybereme to nejvhodnější. Šestá kapitola 

je zaměřená na vývoj nového software pro programovatelný automat Simatic S7-200. 

Závěrečná část je věnována testování nového systému v provozních podmínkách a 

zhodnocení výsledků této práce s moţností rozšíření do budoucna.    
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2 Seznámení se s funkcí výsekového stroje WUPA PS4.3A 

 

2.1 Popis funkce výsekového stroje 

Hlavním úkolem a zároveň poţadovanou činností výsekového stroje, dále uţ jen VS, při 

zpracování skládačkových lepenek je vysekávání. Dochází při něm k vytvoření přířezu, z něhoţ 

jsou následným skládáním a slepováním vyráběny různé krabičky a boxy pro obalové účely. 

Vysekávání hladkých lepenek se většinou provádí z nařezaných a předem potištěných archů a jsou 

k tomu vyuţívány buď poloautomatické stroje s ručním nakládáním a vykládáním vysekávaných 

archů, nebo plně automatické stroje vybavené nakladačem a vykladačem, schopné případně 

provádět také další operace, jako je rozlamování, vylupování,  horká raţba fólií nebo raţba reliéfní. 

Poloautomatické výsekové stroje jsou pouţívány především při zpracování zakázek v menších 

sériích. Pracují většinou na principu vysekávání ve vertikální poloze archu kývavým pohybem 

v systému deska proti desce v takzvaném příklopu. Druhou skupinu tvoří automatické stroje 

na plošný výsek hladkých lepenek, vyuţívané ke zpracování zakázek ve středních 

a velkých nákladech. Ty jsou v současnosti uţ vybaveny celou řadou elektronických prvků 

a zařízení slouţících k rychlému a spolehlivému zpracování zakázky. Novější a modernější 

stroje uţ výrobci vybavují řídicími systémy, díky kterým dosahují vysoké výstupní kvality 

produkce a jsou velice výkonné. [1] 

 

 

 

Obr.1. Výsekový stroj WUPA PS 4.3A 
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2.2  Rozdělení výsekového stroje 

Výsekový automat je zpravidla tvořen těmito základními částmi ve směru produkce: 

Nakladač, nakládací stůl, výseková část, vylamovací část, vykladač. 

 

Nakladač: 

Jeho hlavním úkolem je nabírat a podávat archy z předem připraveného stohu archů 

umístěných na paletě do stroje určených ke zpracování. K základní výbavě nakladače patří zvedací 

plošina pro uloţení palety s archy poháněna dvourychlostním motorem s brzdou. Plošina je zvedána 

podle potřeb buďto krokově nebo přímo. Zvedání je řízeno optickým senzorem nebo indukčním 

bezkontaktním snímačem umístěným na tzv. bodce v sací hlavě.  

Oba senzory jsou vyhodnocovány řídicí elektronickou kartou nakladače. Pro docílení a zachování 

správného naloţení archu bývá u většiny nakladačů pouţito centrování palety. Jedná se o pohon 

malého výkonu, který je schopen posouvat s plošinou do stran dle potřeby. Dle přání zákazníka jsou 

nakladače vybaveny NON-STOP zařízením. Jedná se o další pomocnou plošinu, která slouţí při 

napojení nové palety ke zbytku zpracovávaného stohu bez nutnosti zastavovat stroj a brzdit tím 

produkci. Odtud slovo NON-STOP – bez zastavení. Non-Stop taktéţ nazýván jako pomocný stoh je 

také zvedán pomocí dvourychlostního motoru s brzdou a zvedání je řízeno stejnými senzory a řídicí 

elektronikou jako hlavní stoh. 

Nedílnou součástí nakladače je sací hlava umístěná ve vrchní části nakladače. Sací hlava pomocí 

savek, do kterých je hadicemi přiveden podtlak, přisaje arch a posune na nakládací stůl kde je 

pomocí pásů a přítlačných koleček přiveden do stroje. 

 

Nakládací stůl: 

Je-li arch pomocí sací hlavy naloţen a předán nakládacímu stolu, pokračuje dále do stroje 

po vodících pásech přes detekci dvojitého archu. Kontrola dvojitého archu je zde na místě neboť se 

stává, ţe sací hlava přisaje místo jednoho archu archy dva. Dva archy do stroje jít nemohou, došlo 

by k poškození stroje. Přímý pohyb a správné dojetí archu do stroje zajišťují přítlačné kolečka, které 

na arch působí silou a znemoţní mu tak vybočení do strany. Konečnou fázi nakládacího stolu je 

dojetí archu na přední náloţky a boční známku. Jde o jakousi výstupní kontrolu zda arch dojel 

správně a můţe být vpuštěn do stroje, v opačném případě dojde k zastavení nakladače a nakládacího 

stolu nikoli však stroje. Nakladač a nakládací stůl nejsou přímou součástí stroje, jsou to většinou 

zařízení vyrobená jiným výrobcem neţ stroj. 

 

Výseková část: 

Tady dochází k vyseknutí archu hladké lepenky pomocí připravené výsekové šablony. 

Šablonu tvoří deska tzv. planţeta s vysekávacími noţi rozmístěných podle tvaru krabičky nebo 

boxu. Planţeta pomocí nastaveného tlaku vysekne do archu potřebné zářezy, od kterých se pak ve 

vylamovací části oddělí odpad od polotovaru. 
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Vylamovací část: 

Po vyseknutí se ve vylamovací části odděluje nepotřebný materiál od poţadovaného 

výrobku. Tak jak je tomu ve výsekové části, tak i vylamovací část v základu tvoří šablona pro 

vylamování. V tomto případě se jedná o dva rámy umístěnými proti sobě, mezi kterými projíţdí 

arch hladké lepenky. Spodní rám představuje jakousi podloţku, která přesně kopíruje tvar krabice. 

Naopak vrchní rám má za úkol při spuštění na arch vylámat nepotřebný materiál pomocí 

vylamovacích nástrojů. 

 

Vykladač: 

Po výseku a vylomení nepotřebných částí archu se polotovary ukládají na paletu ve 

vykladači. Paleta je umístěna na plošině vykladače a při naplnění stohu do určité poţadované výšky 

následně spouštěna pohonem plošiny vykladače. Stejně jako nakladač, tak i vykladač můţe být 

vybaven zařízením pro NON-STOP provoz. Toto zařízení se pak nazývá prokladač. Jeho úkolem je 

v momentě zaplnění stohu do poţadovaného počtu archu na paletě vyjet do své pozice pro ukládání 

archů a zastat tak plně funkci plošiny vykladače, která mezitím sjede dolů pro vyvezení hotové 

palety. Poté se plošina vrátí zpět nahoru s prázdnou paletou a při zajetí prokladače zpět do výchozí 

pozice přebere archy, které se za tu dobu na prokladač uloţily. Stroj tak můţe produkovat bez 

nutnosti zastavení a přerušení produkce. 

 

 

 
 

 
Obr.2. Nákres výsekového stroje bez nakladače 
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2.3 Technické parametry stroje 

Výrobce………………………………………..Woschnik + Partner Maschinenbau GmbH 

Výrobní číslo stroje……………………………125018 

Napájecí napětí………………………………... 3 x 400V / 50Hz 

Max. odebíraný proud…………………………35 A 

Ovládací napětí………………………………...230V 

Maximální rychlost bez produkce…………….. 7000 seků/hod 

Maximální rychlost v produkci……………….. 6500 archů/hod 

Maximální formát……………………………... 800 x 1120 mm 

Minimální formát……………………………... 360 x 500 mm 

Nastavení chytačů……………………………... 8 – 14 mm 

Rozměr vnitřního rámu………………………... 800 x 1120 mm 

Výška řezu……………………………………... 23,8 mm 

Maximální razicí síla při plném formátu………. 3,2 MN. [11] 

 

2.4  Pracovní cyklus řízení kontroly kvality 

Pomocí kontroly archů se kontroluje, zda vyraţené archy dosáhnou bez ztráty uţitku 

vykladač. Tyto kontroly provádějí snímací hlavy za vyráţecí a vylamovací stanicí, instalovány jsou 

jako přestavitelné, takţe mohou být orientovány na místa vysekávaného archu, který potřebujeme 

hlídat. Na straně obsluhy vepředu se nachází stupnice, na které je třeba nastavit dotyčnou délku 

archu. Hodnoty na stupnici jsou hodnoty orientační. Přesnějšího nastavení docílíme, kdyţ při 

běţícím stroji měníme hodnotu směrem nahoru nebo dolů, aţ docílíme vypnutí stroje. Pro 

bezvadnou funkci je nutná i snímací hlava (fotobuňka) před horním výsekem. Tato fotobuňka 

zapíná kontrolu automaticky při průchodu archu a při chodu stroje naprázdno ji vypíná. Porucha 

vyvolaná kontrolou archu je indikována světelnou kontrolkou "Kontrola archu" na zobrazovacím 

panelu. V případě poruchy přitáhne výstupní relé kontroly archu. Vypnutím a opětovným zapnutím 

spínače "Kontrola archu" se příkaz k vypnutí vymaţe a stroj lze znovu zapnout. Ovládání je dodáno 

v provedení s 2 světelnými závory pro kontrolu za vyráţecí stanicí (výsekem) a 2 světelné závory 

pro kontrolu za vylamovací stanicí. Zpracování signálu se provádí elektronicky. [11] 

 

Zařízení provádí dvě kontroly: 

 

První kontrola (tmavá): 

kontrola archu, všechny světelné závory LS 1.1 aţ LS 2.2 musí vykazovat během této 

kontroly přerušované světelné paprsky. Coţ je signalizováno červenou světelnou LED diodou na 

snímací hlavě. Kontrola se provádí přibliţovacím bezkontaktním spínačem (iniciátorem - indukční 

snímač 2b42). [11] 
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Druhá kontrola (světlá): 

kontrola uvolnění, všechny světelné závory LS 1.1 aţ LS 2.2 musí během  

této kontroly svítit na reflektor. Červená LED dioda na snímací hlavě musí svítit. Kontrola se 

provádí přibliţovacím bezkontaktním spínačem – indukční snímač 2b43. [11] 

 

2.5 Postup správného nastavení 

Nastavení se provádí pomocí kotouče se stupnicí, která udává rozměry archu na délku 

v milimetrech. Obsluha stroje si na této stupnici nastaví aktuální délku pouţívaného archu a seřídí 

světelné závory LS 1.1, LS 1.2 za výsekovou částí a LS 2.1, LS 2.2 za vylamovací částí. Tyto 

závory tvořené fotobuňkami se nastavují tak, aby jejich paprsek světla dopadal po celou dobu 

produkce na poţadovaný materiál archu a pokryl tak celý arch od začátku do konce. Pro bezchybné 

fungování kontroly a správné nastavení formátu zakázky je nezbytně nutné, aby byly dobře 

seřízeny vačky indukčních snímačů. Tyto vačky určují postavení stroje během procesu výroby. To 

znamená, v jakém místě se zrovna nachází lišta s uchopovacími jazýčky a arch. To je nesmírně 

důleţité pro správné vyhodnocení kontroly zda se arch neztratil během procesu nebo jeho část.  

Obě spínací vačky pro indukční snímače b42 a b43 mají vzájemnou pevně nastavenou, 

neměnnou polohu. Při uvedení do provozu ovšem musí být správně nastaveny k cyklu stroje. Za 

tímto účelem se zapne spínač 2b44, kterým se celá kontrola uvádí do provozu a uvolní se vačka 

povolením šroubků na hřídeli vačky. Strojem ručně protočíme a necháme vběhnout 1 arch kartonu 

libovolné délky do stroje. Poté se kotoučem se stupnicí natáčí tak dlouho, dokud konec  

archu právě ještě přerušuje světelné paprsky z LS 1.1 a LS 1.2 za vyráţecí stanicí. Dále se 

kotoučem stupnice otočí doleva, aţ se dosáhne k mechanické zaráţce. Červený ukazatel  

na stupnici musí stát na nejmenším formátu to je 360 mm. Není-li tomu tak, povolením obou 

radiálně protilehlých zápustných šroubů se kotouč ukazatele uvolní a správně nastaví.  

Poté se zápustné šrouby opět utáhnou.  

Nyní se na stupnici nastaví správná délka pouţitého archu, měřená ve směru chodu stroje, a 

spínací křivky vačky se natočí tak, ţe měřicí přístroj (voltmetr) připojený ke svorkám L4 (+) a L22 

(-) ukáţe právě minimální úroveň napětí tak zvanou logickou nulu. Znamená to, ţe kontrola je 

právě ukončena. Spínací křivky vačky se pevně usadí na hřídeli utaţením zápustných šroubků. 

Tímto je nastavení ukončeno. [11]  
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Obr.3. Stupnice pro nastavení formátu 

 

 

 

Zkrácený postup pro nastavení: 

 Připravit archy s délkou 36 cm (minimální formát)  

 Zkontrolovat funkčnost všech fotobuněk (zhasínání / rozsvěcování červené LED)  

 Vloţit archy do stroje a pomocí chodu a nouzového zastavení najet s archem tak, aby 

arch zakrýval ref1exní plochu. Kdyby arch urazil dráhu 50 mm, odkryl by 50 mm z 

ref1exní plochy  

 Odmontovat stupnici s nastavením délky archu a poznačit si polohu vačky  

 Povolit zápustný šroub na vačce (vačka je společná jak pro b42, tak pro b43)  

 Pootočit vačku o cca 1 cm obvodu jedním směrem  

 Současně provádět měření na svorkách L: 4 a L: 22 ( 1 aţ 24V )  

 Vačkou natáčet tak dlouho, aby se napětí na minimální úroveň právě v okamţiku kdyţ 

se stupnicí délky archu  najede do polohy 36 cm  

 Přitáhnout vačku zápustným šroubem  

 Seřídit stupnici pomocí dvou zápustných šroubů, tak aby délka archu (36 cm) 

souhlasila se stupnicí - 36 cm [11] 
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3 Detailní rozbor problematiky řízení stroje během vybrané 

části zpracovatelského procesu 

3.1 Popis původního stavu 

Pokud jsou správně provedena všechna nastavení, zařízení by mělo fungovat bezchybně a 

plnit tak svou funkci. Během produkce se však stává, ţe kontrola průchodu archu chybně zareaguje 

a zastaví stroj bezdůvodně. To znamená, ţe arch dosáhl vykladače bez ztráty materiálu a přesto 

došlo k zastavení stroje a tím k přerušení produkce. Jiná situace nastává, kdyţ arch skutečně 

nedorazí v pořádku do vykladače a kontrola nezareaguje jak má a stroj pokračuje ve svém cyklu bez 

zastavení. V tomto momentu dochází ke kolizi výsekového beranu s přebývajícím kusem archu 

z předešlé akce. Tato kolize má za následek poničení výsekového rámu a odstavení stroje 

z produkce na delší dobu. Oba případy jsou neţádoucí. V prvním případě dochází k opakovanému 

přerušování produkce a tím ke sníţení výkonu stroje. V druhém případě a to je ten horší, dochází 

k nejen k přerušení produkce, ale také vzniká škoda z poškození přípravy (výsekového rámu).  

Tyto chyby jsou způsobeny špatným vyhodnocením stavu světelných závor a indukčních 

snímačů vačky. To vše má na starosti řídicí elektronická karta, která je stejně jako stroj zastaralá a 

nespolehlivá pro toto řízení. Příčinou těchto defektů jsou studené spoje na této kartě. Na nich se 

podepsalo prostředí, ve kterém je elektronika pouţitá. Je to jednak prašnost, vlhkost a hlavně 

vibrace stroje, které vznikají během jeho produkce. Vzhledem k nevhodnému umístění této karty, se 

tyto problémy daly očekávat. 

 

 

 
 

Obr.4. Chybějící kus archu během produkce 

 



- 9 -  

 
 

Obr.5. Kus chybějícího archu na planţetě vylamovacího rámu 

 

 
 

Obr.6. Původní elektronická karta pro řízení kontroly kvality 
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3.2 Technické parametry elektronické karty 

 Napájecí napětí  -  230 VAC 

 Vstupy  - 16 DI 

 Výstupy  - 4 DO 

Integrované obvody řady CMOS 4000: 

 HCF 4001 BE   – 4 x 2vstupové hradlo NOR 

 HEF 4002 BP  – 2 x 4vstupové hradlo NOR 

 MC1 4027 B  – 2 x klopný obvod JK 

 HEF 4069 UBP  – 6 x invertor 

 HEF 4072 BP  – 2 x 4vstupové hradlo OR 

 HEF 4078 B  – 8vstupové hradlo NOR 

 HEF 4082 BP  – 2 x 4vstupové hradlo AND 

3.3 Rozbor částí řídicí elektroniky 
 

Hradlo NOR obvodu CMOS 4001 a 4002: 

 

Obvod 4001 obsahuje čtyři nezávislá 2vstupová hradla NOR a obvod 4002 dvě 4vstupová 

hradla NOR. Kaţdé hradlo realizuje negovanou funkci OR dvou proměnných A,B. Na výstupu Y 

bude logická úroveň H jen tehdy, jestliţe na obou vstupech A a B bude logická úroveň L. 

Kombinací hradel obvodu CMOS 4001 lze realizovat bistabilní klopný obvod S-R. Vstup S jako set 

– nastavení a vstup R jako reset – nulování. Přivedením logické úrovně H na vstup S, se výstup Q 

nastaví na logickou úroveň H v tomto stavu přetrvává do té doby, dokud nebude na vstupu R 

logická úroveň H. Logická úroveň H nesmí být přivedena na oba vstupy současně neboť v době 

jeho trvání ( H na obou vstupech ) jsou sice oba výstupy v logické úrovni L, ale jeho odpojením 

současně na R i S dojde k náhodnému nastavení výstupů   a    coţ by znamenalo neurčitý stav. [2] 

 

 
 

Obr.7. Funkční schéma CMOS 4001. [2] 
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Obr.8. Schematické značení funkce NOR        Tab.1. Pravdivostní tabulka funkce NOR. [2] 

 

Matematické vyjádření funkce NOR:                   
 

 

Realizace RS klopného obvodu pomocí hradel NOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9. Schematické znázornění RS                    Tab.2. Pravdivostní tabulka RS                                  

         klopného obvodu                                             klopného obvodu. [2] 

 

 

 
 

Obr.10. Funkční schéma CMOS 4002. [2] 
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Tab.3. Pravdivostní tabulka obvodu CMOS 4002. [2] 

 

Obvod 4002 obsahuje dvě nezávislá 4vstupová hradla NOR. Kaţdé hradlo realizuje funkci: 

                              
Na výstupu  Y  bude logická jedna  H  jen tehdy, pokud bude na všech vstupech logická nula L. 

  

Klopný obvod JK integrovaného obvodu CMOS 4027: 

JK klopný obvod pracuje podobně jako RS klopný obvod s tím rozdílem, ţe je moţné 

přivést současně na oba vstupy logickou H coţ je u RS klopného obvodu zakázaný stav. Synchronní 

JK klopný obvod v sobě obsahuje dva synchronní RS klopné obvody, master a slave. Master RS 

klopný obvod je řídicí a slave bude obvodem řízeným.   

Obvod CMOS 4027 obsahuje dva nezávislé JK klopné obvody. U kaţdého z nich lze 

nastavit výstup Q do logické H úrovně nastavením vstupu S do logické H úrovně. Obdobně lze 

nastavit vstup R z logické úrovně L do logické úrovně H. V synchronním reţimu se data zapisují do 

klopného náběţnou hranou hodinového impulsu. Funkce je závislá na stavu vstupů J,K. Pokud bude 

J=K=H, pak po hodinovém impulsu bude na výstupu komplement stavu před jeho příchodem. Pro 

tento případ dostáváme tedy klopný obvod T – dělič dvěma. [2]     

 

 
 

Obr.11. Funkční schéma obvodu CMOS 4027. [2] 
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Popis vstupů a výstupu JK klopného obvodu CMOS 4027: 

 

J, K   - synchronní vstupy 

CP     - vstupy hodin 

R       - asynchronní nulování 

S        - asynchronní nastavení 

Q       - výstupy 

          - negované výstupy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4. Pravdivostní tabulky JK klopného obvodu. [2] 

 

Invertor obvodu CMOS 4069: 

Invertor je tvořen dvojicí komplementárních tranzistorů MOS, T1 s N kanálem a T2 s P 

kanálem. Obvod 4069 obsahuje šest nezávislých invertorů. Kaţdý realizuje funkci      . Tento 

obvod se vyrábí jen v provedení UB. To znamená, ţe na výstupech nejsou oddělovače. Proto je tyto 

invertory vhodné pouţít i v analogových aplikacích, v krystalových a RC oscilátorech. [2] 

Funkce: 

      

 

 

 

 

Tab.5. Pravdivostní tabulka invertoru 4069 
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Obr.12. Funkční schéma obvodu CMOS 4069. [2] 

 

Hradlo OR obvodu CMOS 4072: 

Obvod 4072 obsahuje dvě nezávislá 4vstupová hradla OR. Hradlo OR představuje logický 

součet. Na výstupech bude logická L pouze tehdy, kdyţ bude na všech vstupech logická nula L. 

Kaţdé z těchto dvou hradel realizuje funkci: [2] 

           

 

 

Obr.13. Funkční schéma obvodu CMOS 4072. [2] 
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Tab.6. Pravdivostní tabulka obvodu 4072. [2] 

 

 

Hradlo AND obvodu CMOS 4082: 

Obvod 4082 obsahuje dvě nezávislá 4vstupová hradla AND. Hradlo AND znamená logický 

součin. Na výstupu bude logická úroveň H pouze tehdy, pokud bude na všech vstupech logická 

úroveň H. Kaţdé z těchto dvou hradel realizuje funkci:           . [2] 

 

 
 

Obr.14. Funkční schéma obvodu CMOS 4082. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.7. Pravdivostní tabulka obvodu 4082. [2] 
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3.4 Schéma elektronické karty 

 
 

Obr.15. Část schéma elektronické karty, překresleno z původní dokumentace stroje 

 

4 Návrh HW řešení - upgrade ze současného stavu (řízení s 

elektronickou kartou) na PLC Simatic S7-200 
 

4.1 Aspekty pro výběr PLC 

 

Vzhledem k nevyhovujícímu současnému stavu řízení pomocí elektronické karty, je nutné 

hledat náhradní řešení, které by plně nahradilo její funkci a zvýšilo spolehlivost stroje. Mezi 

uvaţovanými náhradami byla na prvním místě varianta pouţití nové náhradní karty přímo od 

výrobce stroje. Bohuţel cenová nabídka výrobce na tuto kartu přesahovala rozpočet na údrţbu a 

provoz stroje. Tato varianta se nakonec jevila jako nerentabilní. Dalším z důvodů odstoupení od 

tohoto řešení bylo vědomí, ţe bychom do budoucna mohli znovu očekávat podobné problémy. 

Levnější variantou, ale s pořád stejným výsledným efektem by bylo vyrobení stejné elektronické 
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karty. Proto i tato varianta nebyla brána ani jako nejvhodnější. Další moţností, která se naskytla je 

pouţití programovatelného automatu PLC. V dnešní době se na trhu průmyslové automatizace 

nabízí docela velké mnoţství PLC od různých výrobců. Od základních mikro systémů aţ po 

sloţitější automaty schopné zvládat i náročné aplikace řízení nejen v průmyslu.  

Programovatelné automaty se staly nejvýznamnějším řídicím prostředkem pro řízení 

technologických procesů, výrobních linek a strojů jako odezva na vývoj mikroelektronické 

technologie. Technika PLC zůstala na dlouhou dobu pozadu v programátorském komfortu za 

řídicími počítači, na druhé straně však vykazovala nesporné výhody. Mezi výhody PLC patří 

spolehlivost, snazší rozdělení řídicí struktury na samostatné celky s jasně definovatelnými 

rozhraními, vysoká spolehlivost a niţší náklady na kabeláţ. Z čehoţ vyplívá rychlejší uvedení do 

provozu, jednodušší údrţba a ladění programů, modulární výstavba a tím optimalizace ceny HW, 

vysoká stabilita jednoduchého operačního systému, niţší nároky na kvalifikaci projekčních a 

inţenýrských pracovníků, celkově niţší náklady na realizaci projektu, uvedení do provozu a 

závěrečné fáze projektu. Další předností PLC je především jednoduchý programovací jazyk, který 

je velmi podobný jazyku logických schémat, booleovským rovnicím, reléovým schématům, 

asembleru. Díky těmto jednoduchým programovacím jazykům bylo poměrně jednoduché nahradit 

klasickou techniku logického řízení programově orientovanými řídicími systémy. Programovatelný 

automat umoţňuje logické rovnice naprogramovat, zatímco bezkontaktní nebo reléová logika řeší 

logické rovnice fyzickým propojením logických členů. Jakákoli změna logické struktury se provede 

změnou v programu, coţ je daleko jednodušší, neţ měnit fyzické přepojení reléového zapojení. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16. Blokové schéma modulárního PLC. [6] 
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4.2 Rozdělení PLC 

Obecně můţeme programovatelné automaty rozdělit do tří základních skupin: 

Mikro PLC: 

Do této kategorie spadají nejmenší a nejlevnější kompaktní systémy nabízející uţivateli 

pevnou sestavu vstupů a výstupů. Většinou jsou počtem binárních vstupů a výstupů omezeni. 

V základní konfiguraci disponují většinou čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy 4/4, ale objevují se uţ i 

větší sestavy s kombinací 8/6, 8/8,12/12. Svým kompaktním provedením, malými rozměry a hlavně 

nízkou cenou se tyto mikro systémy řadí do kategorie spotřebního materiálu. Jejich funkční a 

programátorský komfort je obvykle redukován na nezbytné minimum s absencí komunikačních 

moţností. [4] 

Do této kategorie patří LOGO! a SIMATIC S7-200 od firmy Siemens. 

 

Kompaktní PLC: 

Na rozdíl od předchozí kategorie mikro systémů, se PLC v kompaktním provedení můţou 

pochlubit variabilitou ve volbě konfigurace. Uţivatel si můţe k základní konfiguraci modulu zvolit 

jeden nebo několik přídavných modulů z omezeného sortimentu s pevnou kombinací vstupů a 

výstupů. Většinou se jedná o moduly s binárními vstupy či výstupy případně analogové vstupy 

výstupy. Dále se můţe jednat o moduly regulátoru, rychlých čítačů apod. Některé kompaktní 

systémy se navíc vyznačují ještě vnitřní modulárností, kdy konfiguraci základního modulu lze 

sestavit osazením základní desky zásuvnými moduly vhodného typu. [4] 

Do této kategorie patří PLC SIMATIC řady S7-200 a S7-300 taktéţ od firmy Siemens. 

 

Modulární PLC: 

Nesrovnatelně větší volnost ve volbě konfigurace poskytují modulární programovatelné 

automaty. Jedná se o systémy vyšší řady, které většinou tvoří základní modul se zdrojovou částí, ke 

kterému jsou přidávány další poţadované moduly od vstupně výstupních modulů aţ po 

komunikační a moduly s regulací. Rozšiřovací moduly nebo také samostatné PLC podsystémy 

mohou být zapojeny i na velké vzdálenosti s pouţitím komunikace přes Profi BUS nebo Ethernet. 

Lze tak vytvářet různě strukturované distribuované systémy. [4] 

Tady patří PLC SIMATIC řady S7/300 a 400.  

4.3 Finální výběr vhodného PLC 

Při výběru značky výrobce PLC byla zvolena firma Siemens a to z toho důvodu, ţe 

k systémům od této firmy máme potřebné vybavení – programovací přístroj PG a vývojový 

software. Podle pouţití aplikace byl výběr zúţen na PLC z řady mikro systémů a kompaktních 

systémů. Mikro systém PLC LOGO! by byl vzhledem k pouţitým vstupům a výstupům pro naší 

aplikaci vhodný, ale jeho mínusem pro rozhodování bylo hlavně jeho omezené programové 

vybavení a pomalá reakční doba cyklu vykonávaného programu. Jako nejvhodnější náhrada 

v oblasti PLC se proto naskytlo pouţití Simaticu řady S7 200. Vzhledem k tomu, ţe v této aplikaci 
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potřebujeme ovládat ve výsledku jeden výstup a vstupní část nám tvoří pět fotobuněk, dva indukční 

snímače a jeden kontakt resetovacího relé, je tato volba ideální uţ vzhledem k pořizovací ceně a 

moţnostem procesoru CPU 222 v této řadě PLC. 

 

5 Hardwarová realizace 

5.1 Technické parametry PLC Simatic S7 200 
Model……………………………………….CPU 222 

Integrované dig. vstupy/výstupy……………8 DI/6 DO 

Paměť pro program…………………….. ….4KB 

Paměť pro data……………………………...2KB 

Zálohování paměti dynamických dat……….typ. 50 h 

Komunikační porty RS 485…………………1 

Podporované protokoly…………………......PPI master-slave/MPI slave/Freeport 

Volitelné komunikační moţnosti……………PROFIBUS DP Slave/ASinterface/Master/Ethernet /  

………………………………………………Internet/modem 

Integrované 8-bitové an, potenciometry……1 

Hodiny reálného času……………………….volitelné 

Integrovaný zdroj 24 V DC…………………max. 180 mA 

Rozměry (Š x V x H v mm)………………....90 x 80 x 62 [3] 

 

5.2 Popis PLC S7/200 
 

SIMATIC S7/200 je řada malých programovatelných automatů (mikro-PLC), určených 

k řízení v různých automatizačních aplikacích. Zařízení S7/200 monitoruje vstupy a řídí výstupy 

pomocí uţivatelského programu, který můţe obsahovat Booleovu logiku, počítání, časování, sloţité 

matematické operace a komunikace s jinými inteligentními zařízeními. Kompaktní design, flexibilní 

konfigurace a výkonný instrukční soubor jsou důvody, proč je zařízení S7/200 optimálním řešením 

pro řízení široké škály aplikací. [3] 

 

 

 

Obr.17. PLC Simatic S7-200. [3] 
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5.3 Instalace S7/200 ve stroji 

 
Příčinou poruch na elektronické kartě bylo dle mého názoru nešťastné umístění elektronické 

karty přišroubováním přímo na konstrukci stroje.  Na tomto místě musela karta čelit vibracím 

způsobovaných provozním reţimem stroje. Kdyţ se k tomu přičte i nemoţnost odvětrání a změny 

teplot zahříváním a ochlazováním při odstavení, dalo se očekávat, ţe na takovém citlivém 

elektronickém zařízení, které je choulostivé na tyto vlivy, se budou v budoucnu tvořit studené spoje.  

Právě studené spoje byly hlavní příčinou nespolehlivosti této částí řízení kontroly kvality. 

Aby se předešlo těmto problémům v novém zařízení, muselo se na tyto vlivy brát ohled. 

Hned v úvodu montáţe bylo přihlíţeno k novému umístění PLC mimo konstrukci stroje do hlavního 

rozvaděče. To by znamenalo reinstalaci podruţného rozvaděče, ve kterém je umístěná současná 

elektronika i se všemi prvky, které na ni navazují. Toto řešení je sice reálné, ale vyţadovalo by další 

investice. Jako náhradní řešení bylo nakonec zvoleno umístění do původního prostoru, ale jiný 

způsob uchycení PLC na konstrukci. SIMATIK S7/200 je vybaven pro uchycení na standardní DIN 

lištu nebo na panel. K minimalizaci přenosu vibrací na DIN lištu a potaţmo PLC bylo přichycení 

DIN lišty ke konstrukci realizováno distančními silentbloky.      

 

 
 

 

Obr.18. Umístění PLC ve stroji 
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5.4 Schéma zapojení 

 

 
Obr.19. Schéma zapojení s pouţitím PLC Simatic S7 200 

 

 

6 Softwarová realizace, oživení 

6.1 Návrh nového software pro PLC 

 
Pokud jsme se rozhodli modernizovat starší stroj nebo jiné zařízení nahrazením vyslouţilé 

reléové nebo jiné logiky novým programovatelným automatem, pak můţeme kontaktní nebo 

logické schéma stávajícího zařízení povaţovat za zadání, které za pomocí grafických prvků 

programovacího jazyka pro PLC můţeme opsat. Jde o poměrně rychlý a spolehlivý způsob 

programování PLC. Nevýhodou však je, ţe modernizovanému stroji, který jsme vybavili špičkovým 

řídicím systémem, ponecháváme nakonzervovány jeho původní vlastnosti, nic nového mu 

nepřidáme a navíc se zde můţeme dopustit chyby v podobě okopírování starých chyb a jiných 

slabin původního systému. [4] 

Z těchto důvodů se doporučuje podívat se na stroj z jiného pohledu podle aktuálních 

poţadavků a provést novou analýzu současného stavu. Takto vytvořené zadání bude obecnější a 

přiblíţí modernizovaný stroj k současné technické úrovni. V tomto případě je na místě nové řešení 

diagnostiky a monitorování procesů, které se jiţ stává standardním poţadavkem pro moderní řízení 

strojů a technologií. Dalším faktorem je, ţe ani tradiční kontaktní schéma s kontaktním zapojením a 

pouţitím časových relé není tím nejnázornějším a nejvhodnějším podkladem pro bezchybné 

pochopení funkcí a souvislostí. Názornějším a systematičtějším postupem je vytvoření stavového 

nebo tabulkového popisu jakéhosi vývojového diagramu, který bude pro realizaci programu PLC 

nejpřehlednější a nejvýhodnější. [4] 
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6.2 Měření signálů pro vývojový diagram 

 Pro správné pochopení funkce kontroly bylo třeba analyzovat vstupní signály indukčních 

snímačů a fotobuněk. K tomu bylo zapotřebí měření průběhů signálů osciloskopem. K tomu 

poslouţil dvoukanálový osciloskop FLUKE 196C. V ideálním případě by bylo pro nejpřehlednější 

zobrazení změřit všechny najednou v jednom čase, ale protoţe disponujeme pouze dvoukanálovým 

osciloskopem, musíme se spokojit s tím, ţe budeme muset jednotlivé obrazovky porovnávat mezi 

sebou a vytvořit tak jeden výsledný diagram. 

 

 

 
 

Obr.20. Naměřené průběhy osciloskopem z fotobuňky a indukčního snímače vačky 

 

Kanál A – signál z fotobuňky LS01 

Kanál B – signál z indukčního snímače b42 

 

 

Změřené signály zobrazují pozici archu vůči vačce během produkce. Kanál A zachycuje 

signál znázorňující uchopovací lištu pro vedení archu, za ní následuje arch. Kanál B je signálem 

z vačky, která je přestavitelná podle rozměru archu. V tomto případě jde o signál z fotobuňky LS01, 

která je jako vstupní fotobuňkou ve stroji a detekuje vstup archu do stroje. Tento signál je následně 

v programu pouţit jako startovací puls pro čítač C1. Takto jsou změřeny všechny vstupy pro 

porovnání mezi sebou a sestavení vývojového diagramu.  Na jehoţ základě je vytvořen program. 
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V tomto zobrazení kanál A představuje signál z indukčního snímače b42 a kanál B signál 

z indukčního snímače b43. Signál z b43 je v programu vyuţit jako resetovací pro nový cyklus 

programu. Viz obr. 

 

 

 

Obr.21. Signály z obou indukčních snímačů b42 a b43 

 

Porovnání signálu obou fotobuněk za výsekovou částí. Viz. obr. 

Kanál A – LS11 

Kanál B – LS12 

  

 

 

Obr.22. Signály z fotobuněk LS11 a LS12 
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Na obr. Je vidět porovnání signálu z fotobuňky LS11 a signálu z indukčního snímače vačky 

b42. Tady je vidět, ţe pokud je správně nastaven formát na stupnici, tak signál z b42 jde ve stejný 

okamţik jako signál z fotobuňky při detekci materiálu. 

Kanál A – LS11 

Kanál B – b42 

 

 
 

Obr.23. Signál z fotobuňky LS11 a indukčního snímače vačky b42 

 

Zobrazení signálu za vylamovací částí, jde o signály z fotobuněk LS21 a LS22. Z tvaru 

signálu je patrné, ţe u kanálu B (fotobuňka LS22), je rozdíl oproti kanálu A. To je způsobeno 

nesprávným nastavením fotobuňky na kontrolovaný arch lepenky. Při tomto nastavení dochází 

k chybnému vyhodnocování a bezdůvodnému zastavování stroje.  

 

 

 

Obr.24. Signál z fotobuněk za vylamovací částí LS21 a LS22 
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Po správném nastavení fotobuňky LS22 se dopracujeme k poţadovanému výslednému 

signálu, se kterým budeme dále pracovat při vytváření programu.  

Kanál A – LS21 

Kanál B – LS22 

 

 
 

Obr.25. Signál fotobuněk LS21 a LS22 po seřízení 

 

Pozice signálu z indukčního snímače vačky b43 vůči signálu z fotobuněk LS11, LS12, LS21 

a LS22. Po nastavení formátu budou signály z obou indukčních snímačů vůči signálům z fotobuněk 

vţdy stejné, proto stačí pro porovnání zobrazení signálu z b43 k libovolné LS11 aţ LS22. 

Kanál A – LS11 

Kanál B – b43 

 

 
 

Obr.26. Signál z fotobuňky LS11 a indukčního snímače b43 
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6.3 Návrh programu podle vývojového diagramu 
 

Na základě změřených signálů byl vytvořen vývojový diagram, který nám usnadní 

pochopení procesu průchodu materiálu strojem. Barevně vyplněné části grafu znázorňují materiál, 

nevyplněné jsou uchopovací lišty pro vedení archu strojem během procesu výroby. Takto vytvořený 

diagram znázorňuje stav kdy je vše v pořádku, to znamená, ţe arch dosáhl vykladače bez ujmy 

materiálu a poškození. Stroj tedy nemá důvod zastavovat a můţe pokračovat v produkci. 

První podmínkou při tvoření programu je, ţe nebude docházet k bezdůvodnému zastavování 

stroje během výrobního procesu. Druhou podmínkou je moţnost spustit stroj na prázdno bez 

produkce s materiálem tak aby taky nedocházelo k bezdůvodnému zastavování stroje bez nutnosti 

vypínat toto kontrolní zařízení.   

 

 

 
 

 

Obr.27. Vývojový diagram vytvořený z naměřených signálů, znázorňuje poţadovaný stav 
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Nejdůleţitější podmínkou však zůstává situace, při které dojde ke ztrátě materiálu během 

výrobního procesu. V tomto případě musí bezpodmínečně dojít k zastavení stroje a přerušení 

produkce. Z vývojového diagramu je jasné, ţe k takové situaci dojde právě tehdy, kdyţ signál 

z indukčního snímače b42 není aţ do konce pokryt signálem z obou fotobuněk jak za výsekovou 

částí, tak za vylamovací částí. V tom okamţiku dojde k vybavení výstupu Q0.0, který ovládá relé 

D1/N vřazené do obvodu pro zastavení stroje. Signál z indukčního snímače b43 zde plní roli resetu 

kdy je program nastaven do výchozí pozice a připraven na nový cyklus. 

 

 
 

Obr.28. Vývojový diagram vytvořený z naměřených signálů, znázorňuje poruchový stav 
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6.4 Tabulka použitých vstupů a výstupu 

 

Symbol: Adresa: Popis: 

D1N Q0.0 Výstup pro zastavení stroje přes relé D1N 

LS01 I0.0 Vstupní fotobuňka – detekce prvního archu 

B43 I0.1 Indukční snímač resetující vačky 

B42 I0.2 Indukční snímač vačky kontroly 

LS11 I0.3 Fotobuňka za výsekovou částí 

LS12 I0.4 Fotobuňka za výsekovou částí 

LS21 I0.4 Fotobuňka za vylamovací částí 

LS22 I0.6 Fotobuňka za vylamovací částí 

Tab.8. Tabulka vstupů a výstupu vyuţitých v programu 

6.5 Popis programu 
 

Program byl tvořen ve vývojovém prostředí STEP7–Micro/WIN od firmy Siemens. Při 

tvorbě programu byl brán ohled nejen na to, aby stroj byl schopen provozu bez materiálu tak zvaně 

naprázdno, ale taky v produkčním reţimu. Program by měl rozeznat stav kdy je do stroje vpuštěn 

první arch materiálu a následně spustit kontrolní reţim hlídání produkce. Jako detekce prvního 

archu slouţí fotobuňka LS01 umístěná na začátku stroje za nakládacím stolem. Signál z této 

fotobuňky slouţí jako načítací vstup pro čítač C1. Čítač C1 bude po třech pulsech nastaven na 

logickou úroveň H a v tomto stavu setrvá do příchodu resetovacího signálu z indukčního snímače 

b43, který znamená konec cyklu.  

 

 
 

Obr.29. Část programu pro detekci prvního archu ve stroji 
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Pomocí čítače C1 program začne reagovat na přítomnost archu ve stroji. Dokud se 

nedostane do logické úrovně H, program bude v reţimu stand-by a bude pouze reagovat na náhlou 

změnu signálu zapříčiněnou neţádoucím vniknutí materiálu do stoje. Pouţitý čítač C1 je čítač typu 

CTU to znamená s načítáním nahoru. Na vstup CU (count up) je přiveden signál z fotobuňky LS01. 

Vstup PV má hodnotu 2, to proto, ţe prvním pulsem na CU je signál z fotobuňy LS01 po překrytí 

uchopovací lišty a druhý puls signalizuje arch. 

Podle originálního popisu a návodu od výrobce stroje, je celá kontrola rozdělena na dvě 

části. Na světlou a tmavou kontorolu. Přeloţeno z původní dokumentace výrobce hell und dunkel 

kontrole. Světlou kontrolou má výrobce na mysli stav kdy fotobuňky svítí na reflektor a jejich 

paprsek přerušuje materiál. Tmavou kontrolou se rozumí stav fotobuněk kdy světelný paprsek 

dopadá na reflektor bez odrazu, ale v poţadovaném místě nastavení formátu dojde ke změně stavu. 

 

 

 

Obr.30. Část programu světlé kontroly 
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Obr.31. Část programu tmavé kontroly 

 

Obě kontroly světlá i tmavá jsou podle původního plánu výrobce hlídány vačkami b42 a 

b43. Vačka b42 světlá kontrola a b43 tmavá kontrola. V novém zapojení je to programově řešeno 

tak, ţe pro světlou kontrolu slouţí vačka b42 jako hlídací a vačka b43 jelikoţ její signál následuje 

po vačce b42 je vyuţita navíc jako resetovací a vrací tak program do výchozího stavu připravením 

na nový cyklus. Signál snímače b42 se takto stává hlavním vypínacím prvkem a to proto, ţe se při 

správném nastavení formátu kryje se signálem monitorovacích fotobuněk ve stejném čase při 

průchodu archu. Pokud tedy arch prochází strojem bez ztráty materiálu, jsou v programu vyuţity 

pomocné proměnné, které mají za úkol eliminovat vypínání od vačky b42. V případě ţe by došlo 

k jakékoliv ztrátě materiálu během produkce, vyruší se také podmínka k resetování vypnutí od b42 

a nastavená proměnná v programu pod označením (M3.0). Tato proměnná má přímou vazbu na 

výstup (Q0.0) znamenající zastavení stroje. K tmavé kontrole bylo přistoupeno k jednoduššímu 

řešení a to vyuţitím logického součinu obou signálů z fotobuněk LS11 a LS12 v logické součtu se 

signálem vačky b43. Takto je realizována i část programu za vylamovací částí. 
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6.6 Download programu z PG do PLC 
 

Máme tedy vytvořený program a potřebujeme ho dostat do PLC. K tomu slouţí download 

z anglického slova – „stáhnout“. Download se provede tak, ţe nejprve nastavíme komunikaci mezi 

PG (programovací přístroj) a PLC. Ve vývojovém prostředí Micro/WIN v záloţce Set PG/PC 

Interface se zvolí interface parametr PC/PPI cable(PPI) pokud je tento kabel k dispozici a hodláme 

ho pouţít. V našem případě ano. Dále ve vlastnostech PC/PPI nastavíme adresu a přenosovou 

rychlost. Přenosová rychlost musí být zvolená stejná jako na komunikačním kabelu PC/PPI. 

Správnost nastavení komunikace se ověří pomocí ikony refresh, mělo by se objevit, ţe komunikace 

je v pořádku. 

Neţ přistoupíme k downloadu, provedeme zálohu stávajícího SW z PLC pro případ, ţe by 

nová verze programu, kterou jsme se rozhodli nahrávat, nebyla bez chyby. Po té provedeme 

vymazání původního programu z paměti RAM v PLC, to proto, aby nedocházelo ke kolizi s novým 

programem. Nyní můţeme provézt download nového SW do PLC stiskem ikony download, 

program se nás ještě zeptá, zda chceme uvést PLC do stop stavu. Pokud jsme tak jiţ neučinily 

přepínačem na panelu PLC, dáme ano. Teď uţ nic nebrání k nataţení námi vytvořeného programu 

do PLC. 

 

 
 

Obr.32. Nastavení komunikace přes PC/PPI kabel 
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7 Ověření činnosti stroje dle specifikace 
 

Testování programu probíhalo v několika krocích přímo na stroji, protoţe Micro/WIN 

nedisponuje simulátorem programu pomocí simulátoru. Jediný simulátor, který se pro S7/200 nabízí 

je hardwarový simulátor vstupů, ale v našem případě, kdy potřebujeme simulovat vstupy v poměrně 

krátkém čase, bylo toto testování nereálné. Nejprve bylo nutné vyzkoušet, zda je stroj schopen 

pracovat naprázdno bez materiálu při zapnuté kontrole. Hned první zkouška ukázala, ţe tomu tak 

není. Stroj po prvním cyklu okamţitě zastavil, byla tedy nutná menší úprava v programu přidáním 

nových proměnných (M4.0) a (M4.1) jeţ jsou tvořeny logickým součinem negací signálů fotobuněk 

za výsekem a vylamovací částí. Tím byl problém vyřešen. Další testy uţ probíhaly s materiálem a to 

vţdy po jednom archu vpuštěném ručně do stroje. I tady se neočekával bezproblémový provoz a 

taky tomu tak bylo. Při změně rychlosti stroje docházelo k bezdůvodnému zastavování. Tento 

problém byl vyřešen doladěním časů na časovačích T32, T33 a T34. Testování ztěţoval fakt, ţe při 

monitorování běhu programu v online reţimu se někdy aţ se sekundovým zpoţděním zobrazila 

změna stavu jednotlivých proměnných v programu. Coţ značně komplikovalo vylaďování 

programu. I přes tyto problémy se postupným zkoušením podařilo program vyladit do 

poţadovaného stavu. To znamená, ţe stroj je schopen produkce většiny zakázek v rozsahu formátu 

daného výrobcem stroje. Při testování bylo také zkoušeno, jestli dojde k zastavení stroje při ztrátě 

materiálu za výsekem i ve vylamovací části. V této části program splnil svou roli bez problému, a 

pokud došlo ke ztrátě materiálu, stroj zastavil. Jsou tak splněny obě podmínky výrobce pro světlou i 

tmavou kontrolu. 

 

 
 

Obr.33. Ukázka testování programu v online reţimu 
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Obr.34. Arch ve vylamovací části během testování 

 

 
 

Obr.35. Situace kdy se ve vylamovací části arch rozpadne a stroj musí zastavit 

 

 
 

Obr.36. Signalizace na panelu, ţe došlo k zastavení stroje 
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8 Zhodnocení dosažených výsledků 
 

Cílem této bakalářské práce bylo najít nové spolehlivější řešení řízení kontroly 

vysekávaných archů hladké lepenky ve výsekovém stroji WUPA PS 4.3 A. Na základě poţadavků 

firmy Model Obaly a.s. a výrobce stroje Woschnik und Partner. Byl proveden kompletní rozbor 

stávajícího zařízení, které jiţ svou spolehlivostí nevyhovovalo dnešním nárokům na kvalitu a 

rychlost výroby. Po tomto rozboru bylo hledáno nejvhodnější řešení pro náhradu. Vzhledem 

k vysokým cenám náhradních dílů a servisních prací výrobce stroje, bylo rozhodnuto nahradit toto 

zařízení novějším modernějším systémem z řad programovatelných automatů. 

Jelikoţ jedním z hlavních poţadavků provozovatele stroje byly co nejniţší náklady na 

pořízení a vytvoření náhradního systému kontroly, zaměřili jsme se ve výběru vhodných PLC na 

řídicí systémy od firmy Siemens, od které jiţ delší dobu pár podobných zařízení vlastníme a také 

jsme dostatečně vybaveni. Do této výbavy v prvé řadě musíme započíst softwarovou výbavu pro 

vytváření programu pro PLC a také programovací přístroj PG. Proto bylo rozhodnuto podívat se po 

náhradním PLC do řady Simatic S7 od téhoţ výrobce. Pro naše pouţití byl jako nejvhodnější zvolen 

PLC Simatic S7/200 s procesorem CPU 222. 

Pro vytvoření programu bylo zapotřebí sestavit vývojový diagram, který vznikl spojením 

naměřených signálů osciloskopem do výsledného grafu. Toto měření bylo nutné pro pochopení 

principu kontroly a funkce stroje. Při pohledu na schéma původní elektroniky to svádělo 

k okopírování logiky a zjednodušení si tak vytvoření programu. Toto řešení se však záhy ukázalo 

jako nevyhovující, neboť stroj se po tomto upgradu nebyl schopen rozjet natoţ produkovat. Celý 

program se tak vytvářel od nuly na základě naměřených průběhů v různých rychlostech stroje a při 

různých zakázkách aby tak bylo docíleno co nejobjektivnějšího zobrazení provozního stavu. 

Testování programu probíhalo vţdy na stroji a v několika fázích. To proto, ţe nebylo moţné 

nasimulovat stroj v provozu, díky krátkým časům mezi jednotlivými signály vstupních částí. První 

fázi bylo otestování programu při běhu naprázdno, poté produkce s archy při tmavé a světlé 

kontrole nejdříve za výsekovou částí a pak za vylamovací částí. Problémy, které se během testování 

objevily, byly vyřešeny doplněním programu o další proměnné a také upraveny časy pouţitých 

časovačů. Takto byl odladěn celý program do finální pouţitelné podoby. 

Závěrem lze říci, ţe se úspěšně podařilo najít funkční řešení upgradu zastaralého 

elektronického zařízení na nový modernější systém s PLC. Toto řešení má navíc výhodu 

v univerzálnosti pouţití na ostatní výsekové stroje téhoţ výrobce. Jelikoţ provozovatel disponuje 

dalšími dvěma podobnými stroji, byl tento upgrade aplikován i na tyto stroje. Aplikace je jiţ 

odzkoušena v několika měsíčním provozu bez problémů. Zvýšila se tak spolehlivost strojů a tím 

prodlouţila jejich ţivotnost ve firmě. 

Do budoucna by se dal tento systém kontroly vylepšit o doplnění foto kamer jako je tomu 

například u nových strojů vyráběných v dnešní době. Sice by to představovalo vyšší náklady, ale ta 

moţnost existuje. Navíc při pouţití výkonnějšího PLC by se dalo pouţít vizualizačního panelu, 

který by svým způsobem fungoval podobně jako osciloskop a pomohl tak obsluze k rychlejšímu 

nastavení formátu a přestavby na novou zakázku. 
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Příloha I. 

Schéma elektronické karty 
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Příloha II. 

Schéma nového zapojení s PLC 

 

 


